
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

558.91االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد558.19801,008,973 االغالق

30المتدولة الشركات0.13-% التغير نسبه

7المرتفعة0.72596,961,032-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

14المستقره516

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AMEF9.0008.250-8.33االوسط الشرق اسماكIIEW1.9502.1409.74الهندسية لالعمال العراقية

HBAY84.00080.000-4.76بابل فندقIMOS4.9105.1404.68الحديثة الخياطة

IITC15.75015.000-4.76للسجاد العراقيةBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

BNOI1.2901.250-3.10االهلي المصرفBCOI0.5900.6001.69التجاري المصرف

SMRI2.4802.410-2.82العقارية  المعمورةTASC7.2707.3501.10سيل اسيا

AIPM4.5504.490-1.32اللحوم تسويقIKLV1.5001.5100.67اللقاحات النتاج الكندي

SBPT27.50027.250-0.91العام للنقل العراق بغدادSKTA2.9702.9900.67الكرخ العاب مدينة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TASC106,337,72617.87.350سيل اسياBIBI323,478,82840.40.280االستثمار مصرف

BIBI89,493,23515.00.280االستثمار مصرفBSUC160,590,52520.00.380سومر مصرف

BNOI84,569,31014.21.250االهلي المصرفBMNS112,500,00014.00.500المنصور مصرف

IBSD72,427,90512.14.000الغازية  بغدادBNOI67,449,0008.41.250االهلي المصرف

BSUC61,024,40010.20.380سومر مصرفBBOB32,458,9404.10.990بغداد مصرف

BMNS56,250,0009.40.500المنصور مصرفBCOI24,500,0003.10.600التجاري المصرف

BBOB31,999,0115.40.990بغداد مصرفBUND24,074,3013.00.110المتحد المصرف

745,051,59493.01502,101,58684.11

596,961,032الكلي مجموع801,008,973الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/12/22

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد1,750,538,000المتداولة االسهم 

5المتدولة الشركات

2المرتفعة1,750,682,500 التداول قيمة

0المنخفضة

3المستقره12الصفقات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1600.19018.75االسالمي العطاء مصرف

IKHC1.7001.8508.82االنشائية  الخازر

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BMUI1,750,004,000100.01.000االسالمي المستشار مصرفBMUI1,750,004,000100.01.000االسالمي المستشار مصرف

IKHC330,5000.01.850االنشائية  الخازرIHFI250,0000.01.300المنزلي صناعةاالثاث

IHFI325,0000.01.300المنزلي صناعةاالثاثIKHC180,0000.01.850االنشائية  الخازر

BLAD19,0000.00.190االسالمي العطاء مصرفBLAD100,0000.00.190االسالمي العطاء مصرف

BRTB4,0000.01.000االقليم مصرفBRTB4,0000.01.000االقليم مصرف

1,750,538,000100.001,750,682,500100.00

1,750,682,500الكلي مجموع1,750,538,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2021/12/22

ربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


